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AHCL/ SE/ 23 /2022-23

The National Stock Exchange of India
Limited
"Exchange Plaza", C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai 400 051
ISIN:INE098F01031

BSE Limited
Department of Corporate Services
pt Floor,
P.J. Towers, Dalal Street,
Mumbai 400 001

Symbol : AMRUT AN JAN

Scrip Code: 590006

Dear Sir / Madam,
Sub:

Newspaper Advertisement - Notice of the Eighty Fifth (85tt1) Annual General
Meeting
Ref:
Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure requirements)
Regulations 2015

In terms of above regulation we enclose herewith the advertisement published in the
newspapers - Financial Express (English) and Tamil Murasu (Tamil) in connection with the
Eighty Fifth (85 th ) Annual General Meeting ('AGM') of the Company scheduled to be held on
Thursday, 22 nd September 2022.The same is also available at the website of the Company at
www.amrutanjan.com
We request you to take the above on record as compliance under SEBI (LODR) Regulations
2015, and disseminate to the stakeholders.

Thanking you
Yours Faithfully

'
For ~ mrutanjan
\
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(M Srinivasan)
Company Secretary

Amrutanjan Health Care Limited

I 03, (Old No. 42-45), Lu:t Church Road,
Mylapore. Chennai • 600 004
Tamil Nadu. India.
Tel :+91-44-24994465
+91 44 - 2466 9000
Fax : +9 1- 44 - 2499 4585

E-n1ail : customercare@amrutanjan com
Web Site : www. amrutanjan.com
Toll Free No.: I . 800 • 42S · 4545
CIN - L24231TN1936PLC000017
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W EBSOL ENERGY SYSTEM LIMITED
CIN - L29307W81990Pt.C04-8350
Regel. Off : Plo1 No. 849, Blcx:k-P43, Pramatha Choudhary Sarani, 2nd Floof,
N'ew Ali pore, Kolkata, 700053 Pti.: (03-3) 24000419, fa)( : (033} 24000375
W.el>Ma •1wm.webalsolar.com, &rial : websol tebelsofar.com
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UTI Mutual Fund
30
SI.
PAltTlCtURS
Ho.
1 Total lnoome from operations
3.24
6262
43.0'2
2 Nel Profit (Loss) for the period
(8.11)
1.60
4,22
(llefore Tax and E:<cepUonat Item)
3 Nel Profit (Loss) for the period befOfll t
(8.11)
1.60
H2
13.M
(after Eliceptiooal item)
4 Nel Profit (Loss) for the period after Tax (7 61)
4.22
967
1.60
~ftef ~i;ep!Qliil item)
5 otal Coll\jlll!henslve lnoocne kt the
j7.61)
0.88
3.12
10.17
pemd (Comprising Proo! and other
Comprehensive Income for the period)
6 Equify Sllilre Capital {Face vwe f10I-) 35.~
31.14
36"64
3664
7 Other Equity excludilg Revalualio!l
1t>l.S5
Reser,e
8 Earning i,er Share (ol" ?10/- eadl)
j2.0S)
0 15
1.00
291
IJ Basie (f)
2,91
{208)
0.15
0,119
ii) Diluted
~
:
H The al»te is an extract of Ille delailed fcnnat 0f UMudited Financial Resl.its fled with 1he Stock
Exchan!jES t.11der Regulafun 33ol ihe SEBI (lis:mi~Otligations and DisdlJs,n Requireml!fll:s)
Regula1ions, 2015
2► The Ml formiil of the Floandal Results are a•lllla~e 011 Ille Siock Exchange weli$lle i e BSE
websl1e ~A'>IW,boselndia.oom), NSE \\"ebsitli (wwwnsmlla.com) and Company's 'A"ebsitli
i).'>IW.webe!Solar.oom).
F~r and e11 behalf of lhe Board of Direao<S of
Vl'tb$OI Etltrgy $y$ltm Limited
Sdl- Sohan Lal Agarwal
Place ol Si!lr.alure : KolMta
Oate : 261h Ai,;iust, 2022
Managing llireaor
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INFORMATION REGARDING 72N° ANNUAL GENERAL MEEETING (AGM)

1. The Shareholders are hereby informed that the 72'" AGM of the Company will be held on
Wednes day 28"' September 2022 at 12.00 1ST through Video Conferencing (VC)/Other
Audio-Visual Means (OAVM ) in comp liance with related MCA Circulars and SEBI circular
and all other applicable laws and circulars, 10 transact the businesses 10 be set forth In the
NoUce of the 72"" AGM .

Notice For Declaration Of
Income Distribution Cum Capital Withdrawal
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Quantum of
IDCW (Gross
Distributa ble Amt.J •
t per unit
%

Name of
the Plan
Reg..ilar P01 •
Morn~ lnccwne
Distrlluton rum
c.apnal WJ!/laawal
~tim (IDC\V)

Record
Date

2 . Shareholders may note below important dates and Website Path with respect to AGM ot the
Company:
Sr.
IMPORTANT DATES/
PARTICULARS
No.
WEBSITE/EMAIL ID

NAVason
Face Value 25/ 08/ 22 (per unit)
(per unit)
~

15 7457

1

Book Closure Dates

24.09.2022 to 28.09.2022
(both the days inc lusive)

2

Record date for Dividend

Friday, 23.09.2022

3

Cut-off date for reckoni ng eliglblll ty for
remote E-Voting

4

Remote E-Voling Period

5

For downloading fo rm 15H/ 15G/ 1OF

6
7

Submission of form 15H/ 15G/ 10F to email ID

www.big§lh!.'!ri:onlin!;!.£Qm path:
"For Investors- Investors Resources/
15G/1 5H/ 1OF"
tds@bigshareonline.com

For updating Email id, Mobile Numbers and
Bank Account Details-For Members holding
shares in physical form

www,big:.1!,H!IQ01in11,£Q!Il under
"For Investors-Ema il I Bank
Detail Registration

8

For updating Email id, Mobile Numbers, KYC
and Bank Account Details-For Members
hold ing shares In DEMAT_ _

Please update these details with
your respective Depository
Participants \D Ps) / Deoosltorles

9

Detail Information regard ing applicability of
TDS on Dividend/ how to update Email Id ,
M obile Numbers, KYC and Bank Account
Details and instructions for atte nding the
AGM through VC/OAVM

00800

0.80%

oI Septemt>er,

Direct f'fan M0nll1'/ lncoo1e
Di}trlJutiJn cum
Gljlhal vmiaawal
~11"1 jlDC\V)

17.1284

*Distribution of above IDCW rs subject co the availability of distJibutable surplus as on record date.
Income distribution cum capital withdrawal payment to the /i'JlleStor wlll be lower co the extent of
sca1ucory levy (1f apphcabfel.
Such of the unitholders under me ,ncome disrrlbuoon cum capital w1rhdrawaJ options whose
names appear ,n the register of unitr1olders as at che Close o/ business hours on the record date
fixed for earn income d istribution cum capital wittldrawal shall be entitled to receive the focome
d1smoodon cum capital w,chdrawal so discrlbuced. The re1J'IVeS[m en r, If any, snail be treated as

10 The Manner of remote e-votlng for Shareholders

constructive payment Of IDCV/ co the unitholders as also constructrve receipt of payment ot tl'le
amount by me unitholders No load will be charged on units a lfotted on reinvestment of IDCW.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the income distribution cum capital
withdrawal options of the scheme would fall to the e_xtent of payout and statutory levy
(if applicable).
Mumbai
August 26, 2022

Toll Free No.: 1800 266 1230

Website: www.utimf.com

REGISTERED OFFICE; UTI Tower, 'Gn' Block. Bilildra 11:ur!a Complex. Bandra (El, Mumoa1 • 40005 1.
Pnone: 022 - 61>786066. un Asset Managemem Company Uel. 11nvesimenr Manager for un Mutual funel)
E-mad: in'l,-est@uti co in, (CIN-L6599 I MH2002PLC 137867)
FOf more information. please contact the nearest UTI Ftnanoal Centre or your AMA/ NISM certified Mutual fund
Cllsmtlurot. fo, a copy of Srarement of MclioonaJ lnformaoon. Scheme tnformaoon Ooa.menr ana Key
1nrorm3ll()(l Memoranclum cum Applicauon Fo,m.

Mutual Fund investments are subject to market rirks, read all s,heme related d<Ku:ments carefully.
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4. M embers may contact RTA at invest2r@bigshareonline .com or Tel: 022·62638200.
5 . The Notice a long w ith the Annual Report 2021-22 will be sent only through electron ic
mode. The same will also be available a t www.:,hipindia,c2m. www,bsejndia .com .
www.nseindia.1,om and https://www.evoting.nsdl.com. Any pe rson acquiring shares a fter
dispatch of e-Notice may visit SCI website for Annual Report at www .shipindia.com under
'Financials -Financial Resu lts- Annual Rep()rts' section.
6. The Company is providing the facility of remote e-voting lo its Shareholders to cast their votes
electronically for the Resolutions set ou t in the Notice of AGM of the Company through the seivices
provided by NSDL. Those Members, who will be present in the AGM through VC /OAVM facility and
have not cast their vote on the Resolutions through remote a-voting and are othefWise not barred
from doing so, shall be eligible to vote through a-voting system during the AGM . The manner of
remote e voting and also the et-voting during the AGM is e>Cplained in detail in the Notice of the
Annual Report.
By the Order of the Board of Directors
ForTHESHIPPINGOORPORATIONOFINDIALIMITEO
Smt Swapnlta Vlkas Yadav
Company Secretary & Compliance officer

Mumbai

26.08.2022
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GFL LIMITED
CIN _(i5 ~,.1C'.1•~· Ja 7 PL::r;-.!.~2.!

Registered offl~e: "f' Floor, Ceejay Hou$e, Dr. Annie Besant Road, Wo~i.
Mumb11i-400 01 8 Tel. No.: +91· 22 4032 3851 Fax No.: +91· 22 4032 3191
Website: vr1iw.gflllmlted.co.ln Email ID: segetaMl@lno.x:movles.oom

NOTICE
(For the attention of Equity Shareholders of the Company)
Sub.:• Trans for of EquJty Shares of tho Company to Investor
Education and Protection Fund (IEPF)
Notice is hereby given lhal in compliance to the provisions or Section 124{6) •Of
the Companies Act, 2013 ("the Act") read along with the Investor Education arld
F'rotection Fund Aulhorily (Accoun bng, Audit. Transler and Refund) Rull:ls, 2016
("the Rules1, Equity Shares of the Company on which dMderld 118s remained
unpaid or unclaimed f0< seven con.$i3Cullve year5 or more, lhen such shares are
required to be transferred by the Company to Investor Education Protection
Fund. Ple11se note that dividend for the Fin,mcia1 Year 2014-15 (Fin11l) i$ d~ lo
transfer tolEPF In th.e month of Novemoo,. 2022.
Adhering to the vanous requlrements set out in lhe Rules, the Company had
se nt an individua l comm1J ni ca lion dated 25" August, 2022 lo t hose
Shareholders whose shares are liable to be transfe<red to IEPF as the Dividends
on their$h.lres rem;i;ned unpaid or un~laimed for se•en con~C\Jtive years, The
de1alls of such Sllareholdars am uploaded on th.a website of the Company
www,gfHimjted.co.io
In case the Comp;,ny dol;'s not he;,r anything from lhe cor')Cemed Shareholders
by 1" November, 2022, tho Company shall with a view of complying with tho
requirements of the said Rut~. transr.,., atr suc;h diwidend 11nd shares to IEPF
Account by the due date as per prooedure sUpulated ,n !he Rules. without any
further notice. Once unclaimed dividend is transferred to IEPF, no claim shall lie
In respect thereof wirh rho Company. Members whose unclaimed
dividends/sh,ares are/will be transferred to the IEPF Aulhooly can claim th-e
same by making an onllne apphcaiJOn lo the IEPF Aulhotity in the prescribed
Form No. IEPF·S by following the refund procedure as detailed on the website of
IEPF Authority www.iepf.gov. in/lEPF/refund.hlml.
The concerned Shareholdt1rs may nole that the transfer of shares in OEMAT
accounts of th-e IEPF Authomy as indicated hereinlJefore will be effecte<l by the
Company throug.h the respective Oeposrtory by way of corporate acllon.
For furthi,r clarlflcallon on lhe above mauer, the concerned shareholder may
contaot the Company·s Registrar and Transfer Agent viz, Link lntime India
Priva te Llml!ed, Stni Alpesh Gandhi, 8,102 & 103, Shangrlla Complex, First
Floor, Opp, HDFC Bank. Nr, Radhakrish.na Char Rasta, AkOla, Vadodara - 300
020 (Guiarat}. Tel. (0265) 6136001, 6136011 Tela Fax: (0265) 2356791 E-mail:

vadoda ra@Hnkloli me,co,loor secretarial@inoxmovles.,com

For GFL Umited
Place: Mumbai
Oato: 2&• August,:2:022

Divya Shrimall
Company Socrota,y

STAR CEMENT LIMITED
Regd. Office: Viii: Lumshnong, P.O.: Kha liehriat,
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www.shiQind la.com under
"Investors - Information for
Shareholders- Notices" section.

3 . The Dividend if approved will be paid within 30 days from the date of AGM electronically
through various o nline transfer modes to those Shareholders who have up<;fated th eir bank
accoun t details. The Shareholders who have not updated their bank details, the dividend
warrants/ demand draft s/ cheques will be sen t to their registered address. To receive Dividend
timely, Shareholders may update Bank details and KYC w ith RTA in case the shares are
held in physical and with Depositories/ DP's if shares are held in DEMAT. Dividends paid or
distri buted by a Company shall be taxable in the hands of the Shareholders. The TDS rate
may vary depending on the residentia l status of the Shareholder.
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holding shares in DEMAT, physical mode
and lor those Shareholders, who have not
registered their email addresses
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Friday, 23 09.2022
25.09.2022 at 09:00 am to
27.09.2022 at 05:00 pm

ThLrrsday

Place
Date
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Dist.: East Jaintla Hills, Meghalaya • 793210
C.:Orporate Office: C.entury House, 2nd Floor,
P· 15/1, T.iratalij ~oad, Kol k.lta • 700088
Tel: 033-2401-5555
Email: inveitors@star,;ement.co.in, Website: www.st.m;ement.co.in
NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
NOTICE is he-re-by given that the- TWENTY FIRST ANNUAl GENERAL MEmNG
(AGM) of the Me-mbe<s of Star Cement limited will be held on Tuesday, 27th
September, 2022 at 11:30 A.M. (ISTI through Video Conferencing ("VC")/ Other
Audio V15ual Means ("OAVM"I, in compliance- with the applicable provisions of
the Companies Aet, 2013 and Rules 15.Sued thereunder and SE.Bl (listing
Oblrgations and Dlsdosure Requirements) Regulations, 2015, as amended read
with circulars Issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Secunttes and
Exchange Board or India from time to Mme in this regard. Members anending the
AGM through VC/OAVM, will be c;ounted for the purpose of ascerta ining the
quorum under Section 103 of t he Compani~ A., t.
In compliance with the aforesaid circulars, the Notice convening the 21st AGM
and t he Annual Report of the Coml)ilny for the Finan,ial Year ended 31st March,
2021, will be sent only by email to those Members, whose- e-mail addresses are
registered with the COmpany/DeposJtory Participants/Registrar and Share
Transfe< Agent rthe RTA"I, The instructions for joining the AGM t hrough
VC/OAVM and the manne< of taking pan in the e--voting process will be provided
along with the- Notice- and Annual Report.
Members holding shares In physical m□<le or whose e-mail addresses are not
registered may cast their votes t hrough e•voting system, after reglstenng their
e-mail addresses by sending the scanned copy of the following documents 10 the
Company at investors@starcement.,o.in or to the RTA, i.e. Maheshwari
Datamatic:s Private limited at mdpldc@yahoo.com:
1. A signed request letter mentioning their name, folio number/DP ID and dient
ID and number of sh11res held and com11lete 11ostal adclres$; Alternatively,
members may use the #E-i:ommunication reginration form" avail11ble on the
website of the Company www.startement.c;o.in under t he Investors section;
2, Self-attested copy of the PAN Card;
3, Self-attested copy of any document (sudl as Aadhar Card/Driving
licenseNote, ID Card/Passp<ut/latest E.lettricity Bill/ latest Telephone/Mo bile
Bill/Bank Passbook particulars) in support ot t he postal address ofthe Member
as registered against t heir shareholding,
Members holding shares In dematerialized mode, who have oot
reglste,ed/updated their e•mall addresses with the Deposltory Participants, are
requested to register/update their e-mail addresses with their Depository
Participants.
Members who hold shares m phvskal mode and who already have valfd e-mail
addre$$es registered with the Company/the RTA need not to take ilnV further
aciion m thi5 regard.
The Notite and Annual Report for the financial Year ended 31st Marth, 2022 shall
be
,wailable
on
the
website
of
the
Companv
vii.,
https://www.mrcement.eo.in/inve--Slor/annuiil-feports and also on the website
of Stock Exchanges where Equity Shares of t~ Company are listed, vii .,
www.nseindia.com and www.bseindia.tom.
For S"r Cement Umlted
Sd/·
Debabrata Thakurta
C>ate: 26th Avgusr. 2022
Company Secretary
Place: IColk.i ta

IDFC Limited
CIN: L65191TN1997PLC037415
Regd. Office: 4"' Floor, Capitale Tower. 555 Anna Salai, Thiru Vi Ka
Kudiyiruppu, Teynampet, Chennai • 600 018.
Tel; +91 44 4564 4201 1 4202 I 4223
Corp. Office: 906/907, 9"' Floor, Embassy Centre, Jamnalal Bajaj
Road, Nariman Point, Mumbai - 400 021. Tel: +91 22 2282 1549
email: info@ldfclimited.com • website: www.idfcljmited.com
NOTICE is hereby given that the Twenty Filth Virtual AnnL1al General
Meeting ("AGM") of the Members of IDFC Limited ("the Company"
or " IDFC"} win be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11.00
a.m. Indian Standard Time (1ST) through video-conferencing
("VC'') / other audio-visual means f'OAVM'') to transact the
busines.ses as set out i n the Notice which will be c irculated
for convening the AGM . Pursuant to The Ministry of Corporate
Affairs vide its General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020
and 02/2022 dated May 5, 2022 and the Securities and Exchange
Board of India (SEBI) \ride rts circula, dated May 13, 2022, have
permitted the holding of AGM through VC / OAVM, without the
physical p,esence ol the Members o f the Company. Accordingly,
in compliance with these circulars and the relevant provisions
of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 25"' AGM
of the Company ts being conducted through two-way Video
Con ferencing ("e-AGM") to transact the business as set out in the
Notice oonvening the e-AGM. Members can attend and participate
In e-AGM through Video Conferencing only. The Company has
appointed KFin Teohnologies Limited. Registrars and Transfer
Agents ("RTA"), to provide Video Conferencing/OAVM faoillty lo,
the e-AGM.
The Notice of the AGM aJong with the Integrated Annual Report
for the financial year 2021-22 wlll be sent only by e-mail to those
members whose e-mail addresses have been made available to
the Company, its Registrar & Transfer Agent ("RTA") 01 Depository
F'articipant ("DP"I. Members may note that the Notice of the
AGM and Integrated Annual Report for I.he financial year 202122 will also be made available on the the Company's website
1w.w.idfclimi1e<1.com. on RTA's website hnps:/hwiw.kfintech.com,
the websftes of the StOOk Exchanges I.e. BSE Limited at
www.bseindia.com and The National Stock Exchange of India
l.lmlted at www.nsefndla.com. The Instructions fOf Joining the AGM
will be provided in the Notice of the AGM. Members attendtng the
meeting ltlrovgh. VC / OAVM shall be oounted for the purpose of
reckoning the q uorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
The Company wilt be providing remote a-voting lacili,Y (•remote
e-voting") lo all its Members lo cast their votes on all resolutions
set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is also
p,ovlding the facility of vOting through e-votlng system during the
AGM ("e-voting"). Detailed procedure tor remote e-voting / e-voting
will be provlded In the Notice of the AGM .
Manner of registering / updating email addresses, mobile number
and change of address along with manner ol registering mandate
of bank accounts;
Demat Holding

Register/ update the details in your demat
account, as per the process advised by your
Depository Participants.

Physical Holding

Register/update the details in below
prescribed Forms with RTA of the
Company, KFln Technologies Limited at
einward.r,s@Kfinteoh.c:om
1. Form ISR· l (Request for registering
PAN, KYC delalls or changes I up•dati-On
thereof):
2. Fo1m ISR- 2 (Confirmation of Signature of
shareholde,s by their banker) and
3. Form SH, 13 (Nomination lorm).
Members may download prescribed tonns
from the website of the Company i.e. hnps://
www.ld fcllmited.com/investor _rel at Ions/
annual_report.htm

Members, who are holding shares in physical form or who have not
registered their email addresses are requested to refer the Notice of
the AGM for lhe process to be followed for casting their vote through
a-voting I remote a-voting.
In case of any q uefies/grievan.coo pertaining 10 a-voting.
Shareholders may refer FAQs section of https://evoting.kfin1ech..oom
(RTA website) or contact Ms. Krishna Priya M , Se.,ior Manag1n •
Corporate Registry, at KFin Technologies Private Limited, Unit;
IDFC Limited, Selenium Tower B, Plot No 31 & 32 Gachibowll,
Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad 500 032 Tel: + 91 • 40 • 6716 2222, Fax +91 40 2342 0814, and Toll
Free No.: 1800 345 4001.; email; pciya,maddufa@kfintech,com or
einward.ris@ktintech.1,Qm or idlc.cs@ktinte1,h.oom
For IDFC Limited

Sd/·
Place: Mumbai
Data : August 26, 2022

Shlvangl Mistry
C0mpany Secretary
ACS-52174

CHENNAI/KOCHI

 சென்னை 27.8.2022

608 பக்க அறிக்கை மு.க.ஸ்டாலினிடம் தாக்கல்...
வழக்கு தொட– ர ப்– ப ட்–
டது. இதை–ய–டுத்து விசா–
ர– ண ைக்கு இடைக்– க ால
தடை விதிக்– க ப்– ப ட்– ட து.
அ த ன் – பி – ற கு ம ரு த் – து வ
நிபு–ணர் குழு அமைக்–கப்–
பட்டு, விசா–ரணை நடத்த
உச்ச நீதி– ம ன்– ற ம் உத்– த – ர –
விட்–டது.
நீதி– ம ன்ற உத்– த – ர வை
தொடர்ந்து 2 ஆண்–டு–கள்
கழித்து கடந்த ஆண்டு
மார்ச் மாதம் 7ம் தேதி மீண்–
டும் விசா–ரணை துவங்–கி–
யது. மருத்–து–வர்–கள், அதி–
முக ஒருங்–கி–ணைப்–பா–ளர்
ஓ.பன்– னீ ர்– செ ல்– வ ம் உள்–
ளி ட் – ட�ோ – ரி – ட ம் வி ச ா –
ரணை நடத்–தப்–பட்–டது.
இந்த நிலையில் கடந்த
ஏப்–ரல் மாதம் 26ம் தேதி
விசா– ர ணை ஆணை– ய த்–
தின் விசா– ர ணை நிறை–
வுக்கு வந்–தது.
ஆறு–மு–க–சாமி ஆணை–
யம் தனது விசா– ர ணை
காலத்–தில் ம�ொத்–தம் 159
பே ரி – ட ம் வி ச ா – ர ண ை
நடத்– தி – யு ள்– ள து. இதற்– கி –
டையே ஆணை– ய த்– தி ன்
இறுதி அறிக்–கையை தாக்–
கல் செய்ய தமி–ழக அரசு
உத்–த–ர–விட்–டது. ஆனால்
இ று தி அ றி க்கை த ய ா –
ரிக்– கு ம் பணி முடி– ய ா– த –
தால் ஆணை– ய ம் சார்–
பில் கூடு– த ல் அவ– க ா– ச ம்
கேட்– க ப்– ப ட்– ட து. இதை
ஏற்–றுக்–கொண்டு தமி–ழக
அர–சும் ஒவ்–வ�ொரு 3 மாத–
மும் கூடு–தல் அவ–கா–சம்
வழங்கி வந்– த து. கடந்த
5 ஆண்– டு – க – ளி ல் மட்– டு ம்
விசா– ர ணை ஆணை– ய த்–
துக்கு 14 முறை கால அவ–
கா–சம் நீட்–டிக்–கப்–பட்–டது.
இந்– நி – லை – யி ல் தான்
ஆ று – மு – க – ச ா மி த ன து
இறுதி அறிக்–கையை தாக்–
கல் செய்ய தயா–ரா–னது.
வி ச ா – ர ண ை அ னை த் –
தும் முடிந்த நிலை– யி ல்,
விசா– ர – ண ை– யி ன் இறுதி

ஒரே ஆண்டில் 149 சாட்சிகளிடம்
விசாரணை நடத்தின�ோம்

ஜெய–ல–லிதா மர–ணம் த�ொடர்–பாக அறிக்–கையை தாக்–கல்
செய்த பின் நீதி–பதி ஆறு–மு–க–சாமி நிரு–பர்–க–ளி–டம் கூறி–ய–
தா–வது:
மருத்–து–வ–ம–னை–யில் அனு–ம–திக்–கப்–ப–டு–வ–தற்கு முன்
ஜெய–ல–லிதா உடல் நிலை எப்–படி இருந்–தது என்–ப–தில்
த�ொடங்கி விசா–ரணை நடத்–தப்–பட்–டது. 154 சாட்–சி–கள் உள்–
ளது. இதில் நான் கால–தா–ம–தம் செய்–த–தாக ச�ொல்–கி–றார்–
கள். ஆனால் முதல் ஒரு மாதத்–தில் சட்–டப்–படி ந�ோட்–டீஸ்
க�ொடுக்க வேண்–டும். அது இந்த ஆணை–யத்–தால் விடப்–பட்–
டது. அதற்கு பிறகு தான் விசா–ரணை த�ொடங்–கப்–பட்–டது.
அதி–லி–ருந்து 12 மாதத்–தில் 149 சாட்–சி–களை விசா–ரணை
செய்–தி–ருக்–கி–ற�ோம். கிட்–டத்–தட்ட 150 நாள் விசா–ர–ணைக்கு
செல–வி–டப்–பட்–டுள்–ளது. சாட்–சி–க–ளின் எண்–ணிக்கை வேண்–
டு–மா–னால் குறை–வாக இருக்–க–லாம். ஆனால் ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–
ரின் சாட்–சி–யும் அதிக பக்–கங்–களை க�ொண்–டது. அத–னால்
இந்த ஆணை–யம் நீதி–மன்–றம் ப�ோல் செயல்–பட்–டது என
உயர்–நீதி மன்–றம் ச�ொல்–லி–யி–ருக்–கி–றது. மர–ணம் குறித்து
ஆங்–கி–லத்–தில் 500 பக்–கத்–தி–லும், தமி–ழில் 608 பக்–க–மும்
எழுதி இருக்–கி–ற�ோம். 3 த�ொகு–தி–யாக சாட்–சி–யத்–தின் சுருக்–
கத்தை க�ொடுத்து இருக்–கி–றேன். அதை வெளி–யி–ட–லாமா,
வேண்–டாமா என அர–சு–தான் முடிவு செய்–யும். சசி–கலா
நேரில் வர தயா–ரில்லை என்று எழுத்–துப்–பூர்–வ–மாக கடி–தம்
க�ொடுத்–த–தால் அவரை அழைக்–க–வில்லை. மருத்–து–வரை
அனுப்பி, விசா–ரணை செய்–த–தற்கு பழைய உத்–த–ர–விலே
நன்றி தெரி–வித்–தி–ருக்–கி–றேன். மருத்–து–வர்–கள், வழக்–க–றி–ஞர்–
கள் முழு ஒத்–து–ழைப்பு க�ொடுத்–தார்–கள்.
அறிக்–கையை தயா–ரிக்–கும்
பணி– யி ல் ஆறு– மு – க – ச ாமி
ஆணை– ய ம் கடந்த சில
வாரங்– க – ள ாக ஈடு– ப ட்டு
வந்– த து. இந்த பணி– க ள்
அ னை த் – து ம் க ட ந்த
வாரம் முடி–வ–டைந்–தது.
இதை–ய –டுத்து, தமி–ழக
அர– ச ால் கடந்த 2017ம்
ஆ ண் டு செ ப் – ட ம் – ப ர்
மாதம் நிய– மி க்– க ப்– ப ட்ட
ஆணை– ய த்– தி ன் தலை– வ –
ரும் ஓய்– வு – ப ெற்ற நீதி– ப –
தி– யு – ம ான ஆறு– மு – க – ச ாமி
த ன து இ று தி அ றி க் –
கையை இன்று காலை
10.30 மணிக்கு சென்னை,
தலைமை செய– ல – க த்– தி ல்
முதல்– வ ர் மு.க.ஸ்டா– லி –
னி– ட ம் நேரில் வழங்– கி –

னார்.
ஜெய–ல–லிதா மர–ணம்
அடைந்து 6 ஆண்– டு – க ள்
நிறை– வ – டை ய உள்– ள து.
அவ– ர து மர்ம மர– ண ம்
த�ொடர்–பாக விசா–ரணை
நடத்த, ஆணை– ய ம் நிய–
மிக்– க ப்– ப ட்டு 5 ஆண்– டு –
கள் ஆகி– ற து. 5 ஆண்– டு –
க ளு க் கு பி ற கு இ ன் று
அறிக்கை தாக்– க ல் செய்–
யப்–பட்–டுள்–ளது. ஆறு–மு–க–
சாமி சுமார் 608 பக்க
அறிக்– கையை முதல்– வ – ரி –
டம் தாக்– க ல் செய்– து ள்–
ள ா ர் . இ ந்த அ றி க்கை
தமிழ் மற்– று ம் ஆங்– கி – ல த்–
தில் உள்– ள து. ஆணை–
யம் தனது அறிக்–கையை
தாக்– க ல் செய்– து ள்– ள – த ன்

இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகிய

சிறுமியை கடத்தி கூட்டு பலாத்காரம்
பெரம்–பூர், ஆக.27இன்ஸ்– ட ா– கி – ர ாம் மூலம்
பழ–கிய சிறு–மியை கடத்–திச்–
சென்று கூட்டு பலாத்–கா–ரம்
செய்த காத–லனு
– ட
– ன் அவ–
ரது நண்–பரு
– ம் சிக்–கின
– ார்.
சென்னை பெர– வ ள்–
ளூர் பகு–தியை சேர்ந்–த–வர்
36 வயது பெண். இவர்,
பெர–வள்–ளூர் காவல் நிலை–
யத்– தி ல் க�ொடுத்– து ள்ள
புகா– ரி ல், ‘’10ம் வகுப்பு
படித்–து–வ–ரும் எனது மகள்
கடந்த 24ம் தேதி காலை
8 மணிக்கு பள்– ளி க்கு
சென்– ற ார். இதன்– பி ன்பு
வீட்– டு க்கு வர– வி ல்– லை – ’ ’
என்று தெரி–வித்–தி–ருந்–தார்.
இதன்–படி, பெர–வள்–ளூர்
ப�ோலீ– ச ார் வழக்– கு – ப – தி வு
செய்து விசா–ரணை மேற்–
க�ொ ண் – ட – ன ர் . இ தி ல் ,
பெர– வ ள்– ளூ ர் ஜிகே– எ ம்.
காலனி 26வது தெருவை
சேர்ந்த தீபக் (19) என்–பவ
– ரு
– –
டன் சிறுமி சென்–றி–ருப்–பது
தெரி–யவ
– ந்–தது. மேலும் சிறு–
மியை தீபக் தனது நண்–பர்

காதலன், நண்பர் கைது
வீட்– டி ற்கு செல்– லு ம்– ப டி
திரு–வள்–ளூ–ருக்கு ரயி–லில்
ஏற்–றி–விட்டு வந்–துள்–ளார்.
இதன்–பிற
– கு சிறு–மியை தீபக்–
கின் நண்–பர் அம்–பத்–தூர்
ஐசி–எப் காலனி பகு–தியை
சேர்ந்த சதீஷ்–கு–மார் (20)
அழைத்–துச் சென்று அவ–
ருக்கு தெரிந்–த–வர் வீட்–டில்
சிறு–மியை தங்–கவை
–
த்–திரு
– ப்–
பது தெரி–ய–வந்–தது.
இ தை – ய – டு த் து ப ெ ர –
வள்–ளூர் இன்ஸ்–பெக்–டர்
சூரி– ய – லி ங்– க ம் தலை– மை –
யில் ப�ோலீ– ச ார் அம்– ப த்–
தூர் சென்று சிறு–மி–யை–யும்
அவ–ரு–டன் இருந்த சதீஷ்–
கு– ம ா– ரை – யு ம் அழைத்– து க்–
க�ொண்டு காவல் நிலை–யம்
க�ொண்–டு–வந்து விசா–ரித்–த–
னர். இதில், சிறு–மியை அவ–
ரது காத–லன் தீபக், பாலி–யல்
ரீதி–யாக துன்–பு–றுத்–தி–ய–தும்
தெரி– ய – வ ந்– த து. தீபத்– தி ன்
நண்– ப – ர ான சதீஷ்– கு – ம ா–

ரும் சிறு– மி க்கு பாலி– ய ல்
த�ொல்லை க�ொடுத்–தி–ருப்–
பது தெரி–யவ
– ந்–தது. இதை–ய–
டுத்து இவ்–வ–ழக்கு வில்–லி–
வாக்–கம் அனைத்து மக–ளிர்
காவல் நிலை–யத்–துக்கு மாற்–
றப்–பட்–டது. வில்–லிவ
– ாக்–கம்
அனைத்து மக–ளிர் காவல்
நிலைய இன்ஸ்– ப ெக்– ட ர்
அனு–ராதா வழக்–கு–ப–திவு
செய்து விசா– ரி த்து தீபக்,
சதீஷ்–கு–மார் ஆகி–ய�ோரை
ப�ோக்சோ சட்–டத்–தின் கீழ்
கைது செய்து விசா–ரணை
நடத்–தி–னார்.
இதில், இன்ஸ்– ட ா– கி –
ராம் மூலம் பழ– கி ய சிறு–
மி–யி–டம் ஆசை வார்த்தை
கூறி, பாலி–யல் த�ொந்–த–ரவு
க�ொடுத்–தும் அதன் பிறகு
தனது நண்–பரு
– க்கு அனுப்பி
வைத்து அவ– ர து நண்– ப –
ரும் சிறு– மி க்கு பாலி– ய ல்
த�ொல்லை க�ொடுத்–திரு
– ப்–ப–
தும் அம்–பல
– ம
– ாகி உள்–ளது.

முதல் பக்க த�ொடர்ச்சி
மூலம், ஜெய–ல–லிதா மர–
ணம் த�ொடர்–பான உண்–
மை–கள் 5 ஆண்–டு–களுக்கு
பிற–கா–வது வெளி–வ–ரு–மா?
என்ற கேள்வி அதி– மு க
தலை– வ ர்– க ள், நிர்– வ ா– கி –
கள், த�ொண்–டர்–கள் மற்–
றும் ப�ொது– ம க்– க – ளி – ட ம்
எழுந்–துள்–ளது.
இ து கு றி த் து த மி –
ழக அரசு வெளி– யி ட்ட
அறிக்கை:
தமி– ழ க முன்– ன ாள்
முதல்– வ ர் ஜெய– ல – லி தா
கடந்த 5.12.2016 அன்று
க ா ல – ம ா – ன து கு றி த் து
விசா–ரிப்–ப–தற்–காக கடந்த
அதி– மு க ஆட்– சி க்– க ா– ல த்–
தில் 25.09.2017 அன்று
சென்னை
உ ய ர் – நீ – தி –
மன்–றத்–தின் ஓய்–வு–பெற்ற
நீதி– ப தி ஏ.ஆறு– மு – க – ச ாமி
அவர்– க ள் தலை– மை – யி ல்
விசா– ர ணை ஆணை– ய ம்
அமைக்–கப்–பட்–டது.
இ வ் – வி – ச ா – ர ண ை
ஆ ண ை – ய த் – தி ன் க ா ல
வரம்பு கடந்த 24ம் தேதி
மு டி – வு ற்ற நி லை – யி ல் ,
இன்று காலை தமி– ழ க
முதல்– வ ர் மு.க.ஸ்டா–
லினை சென்னை உயர்–நீ–
தி–மன்–றத்–தின் ஓய்–வுப
– ெற்ற
நீதி– ப தி ஏ.ஆறு– மு – க – ச ாமி
விசா– ர ணை ஆணை– ய த்–
தின் அறிக்–கையை வழங்–
கி–னார்.
இந்த அறிக்– கையை
2 9 ம்
தே தி ( ந ா ளை
ம று – ந ா ள் ) ந டை – ப ெ ற
இருக்– கி ன்ற அமைச்– ச – ர –
வைக் கூட்– ட த்– தி ல் ஒரு
ப�ொருண்–மை–யாக வைக்–
க ப் – ப ட் டு உ ரி ய ந ட – வ –
டி க்கை மே ற் – க�ொள்ள
முதல்–வர் மு.க.ஸ்டா–லின்
உத்–த–ர–விட்–டுள்–ளார். இந்–
நி–கழ்–வின்–ப�ோது, சட்–டத்–
துறை அமைச்–சர் எஸ்.ரகு–
பதி மற்–றும் தலை–மைச்
செய– ல ா– ள ர் வெ.இறை–
யன்பு ஆகி–ய�ோர் உட–னி–
ருந்–த–னர்.

முதல்–வர் மு.க.ஸ்டா–லின் இன்று தலைமை செய–ல–கத்–தில், காவல்–துறை சார்–பில் பணி காலத்–தில் இறந்த காவ–லர்–க–
ளின் வாரி–சு–தா–ரர்–கள் 912 பேருக்கு கருணை அடிப்–ப–டை–யில் பணி–நி–ய–மன ஆணை–களை வழங்–கி–டும் அடை–யா–ள–மாக 8
பேருக்கு பணி–நி–ய–மன ஆணை–களை வழங்–கி–னார். இதில், தலைமை செய–லா–ளர் வெ.இறை–யன்பு, மது–வி–லக்கு மற்–றும்
ஆயத்–தீர்–வைத்–துறை கூடு–தல் தலைமை செய–லா–ளர் பணீந்–தி–ர–ரெட்டி, காவல்–துறை தலைமை இயக்–கு–னர் சைலேந்–தி–ர–
பாபு, கூடு–தல் இயக்–கு–னர் சைலேஷ்–கு–மார்–யா–தவ் உள்–ள–னர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி

மதியின் பெற்றோர் முதல்வருடன் சந்திப்பு

சென்னை, ஆக. 27கள்– ள க்– கு – றி ச்சி மாணவி
ம– தி –யின் தாய் செல்வி
இன்று முதல்–வர் மு.க.ஸ்டா–
லினை தலைமை செய–ல–
கத்–தில் சந்–தித்து பேசி–னார்.
அப்– ப�ோ து, மக– ளி ன் மர–
ணத்–துக்கு விரை–வில் நீதி
கிடைக்க வேண்–டும் என்று
க�ோரிக்கை வைத்–தார்.
கள்–ளக்–குறி
– ச்சி மாவட்–
டம், கனியா–மூர் தனி–யார்
பள்ளி மாணவி மதி
மர்ம மர–ணம் பர–பர
– ப்பை
ஏற்–படு
– த்–திய
– து. இந்த சம்–ப–
வத்தை த�ொடர்ந்து, தனி–
யார் பள்ளி, பேருந்–துக
– ளை
சிலர் சேதப்–படு
– த்–தின
– ர். இது
சம்–பந்–தம
– ான விசா–ரணை
நடை– ப ெற்று வரு– கி – ற து.
இறந்த மாணவி ம–தியி
– ன்
இரண்டு உடற்– கூ – ற ாய்வு
முடி–வுக
– ள் வீடிய�ோ பதி–வு–
களு–டன் புதுவை ஜிப்–மர்
மருத்– து வ குழு– வி ன் ஆய்–
வுக்–காக அனுப்பி வைக்–கப்–
பட்–டிரு
– ந்–தது. இந்த ஆய்வு
அறிக்–கையை ஆய்வு செய்த
ஜிப்–மர் மருத்–துவ குழு–வி–
னர், தங்– க ள் ஆய்– வ – றி க்–

துரைப்–பாக்–கம், ஆக.27திரு–வான்–மியூ
– ரி
– ல் உள்ள வங்–
கி–யில் காவ–லா–ளியை நூத–ன–
மு–றையி
– ல் ஏமாற்றி, கள்ள
ந�ோட்– டு க்– க ளை மாற்ற
முயன்ற நபரை ப�ோலீ–சார்
தேடி வரு–கின்–றன
– ர்.
சென்னை திரு– வ ான்–
மி– யூ ர் எல்பி. சாலை– யி ல்
ஸ்டேட் வங்–கி–யு–டன் ஏடி–
எம் மையம் உள்–ளது. இங்கு
காவ–லா–ளிய
– ாக மந்–தைவெ
–
–
ளியை சேர்ந்த கர்–ணன்(42)
பணி– ய ாற்றி வரு– கி – ற ார்.
நேற்று பிற்–ப–கல் பணி–யில்
இருந்–தப�ோ
–
து அங்கு வந்த
நபர் ஒரு– வ ர், ‘’அவ– ச ர
வேலை–யாக செல்–கி–றேன்.
எனவே, இந்த பணத்தை
டெபா–சிட் செய்து விடுங்–
கள்– ’ ’ என்று காவ– ல ா– ளி –
யி– ட ம் 2 ஆயி– ர ம் ரூபாய்
ந�ோட்– டு க்– க ள் 2, மற்– று ம்
500 ந�ோட்–டுக்–கள் 4 என
ம�ொ த் – த ம் 8 ஆ யி – ர ம்
ரூபாய் க�ொடுத்– த – து – ட ன்

டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

காவிரி நீர்–பிடி
– ப்பு பகு–திக
– ளி
– ல் மழை பெய்து வரு–வத
– ால், தர்–மபு
– ரி மாவட்–டம் ஒகே–னக்–கல்–லுக்கு
இன்று நீர்–வ–ரத்து 70 ஆயி–ரம் கன–அ–டி–யாக அதி–க–ரித்–துள்–ளது. ஒகே–னக்–கல் காவி–ரி–யாற்–றில்
தண்–ணீர் பெருக்–கெ–டுத்து ஓடு–கி–றது.
காப்– பு – ட ன் இருக்– கு ம்– ப டி
எச்–சரி
– க்கை விடுக்–கப்–பட்டு
வரு–கி–றது.
இதே–ப�ோல், மேட்–டூர்
அணைக்கு நேற்று காலை
40 ஆயி–ரம் கன–அ–டி–யாக
இருந்த நீர்–வர
– த்து மாலை 50
ஆயி–ரம் கன–அடி
– ய
– ாக அதி–
க–ரித்–தது. இன்று காலை நில–
வ–ரப்–படி அணைக்கு வரும்
நீர்–வர
– த்து 60 ஆயி–ரம் கன–அ–
டி–யாக அதி–க–ரித்–துள்–ளது.
அணை மின் நிலை–யம் மற்–

கையை விழுப்–புர
– ம் நீதி–மன்–
றத்–தில் சில நாட்–களுக்கு
மு ன் ச ம ர் ப் – பி த் – த – ன ர் .
அதே–ப�ோன்று, உயி–ரிழந்த
–
மாண– வி – யி ன் த�ோழி– க ள்
இரண்டு பேர் நீதி–பதி முன்–
னி–லையி
– ல் ரக–சிய வாக்–கு–
மூ–லமு
– ம் அளித்–துள்–ளன
– ர்.
முதல்–வர் மு.க.ஸ்டா–லினு
– ம்
உயி–ரி–ழந்த மாணவி ம–
தி–யின் தாய் செல்–வியி
– ட
– ம்
த�ொலை– பே – சி – யி ல் பேசி
ஆறு–தல் கூறி–னார்.
இந்– நி – லை – யி ல், ம– தி –
யின் பெற்– ற�ோ ர் இன்று
க ா லை
சென்னை ,
தலைமை செய–ல–கத்–தில்
மு த ல் – வ ர் மு . க . ஸ்டா –
லினை சந்–தித்து பேசி–னர்.
அப்– ப�ோ து, ப�ொதுப்– ப –
ணித்– து றை அமைச்– ச ர்
எ.வ.வேலு, பள்ளி கல்வி
துறை அமைச்–சர் அன்–பில்
மகேஸ் ப�ொய்–யா–ம�ொழி,
த�ொழி–லா–ளர் நலன் மற்–றும்
திறன் மேம்–பாட்டு துறை
அமைச்–சர் சி.வி.கணே–சன்,

தலைமை செய– ல ா– ள ர்
இறை– ய ன்பு ஆகி– ய�ோ ர்
உடன் இருந்–தன
– ர்.
இதை–யடு
– த்து மாணவி
ம–தி–யின் தாய் செல்வி
நிரு– ப ர்– க – ளி – ட ம் கூறும்–
ப�ோது, “மதி மர– ண த்–
துக்கு நீதி கிடைக்க வேண்–
டும். குற்– ற – வ ா– ளி – க ளுக்கு
விரை– வி ல் தண்– ட னை
கி டைக்க வே ண் – டு ம் .
விசா–ரண
– ையை வேக–மாக
நடத்தி, குறு–கிய காலத்–தில்
முடிக்க வேண்–டும். கல–வ–
ரத்– தி ல் ஈடு– ப – ட ாத அப்–
பாவி பள்ளி மாண–வர்–க–
ளை–யும் ப�ோலீ–சார் கைது
செய்–கிற
– ார்–கள். இந்த சம்–ப–
வத்–தில் அவர்–களுக்கு சம்–
பந்– த – மி ல்லை. அத– ன ால்
அவர்– க ளை விடு– த லை
செய்ய வேண்–டும். அவர்–
களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்–க–
வில்லை. ஜாமீன் கிடைக்க
நட–வடி
– க்கை எடுக்க வேண்–
டும். முதல்–வர், குற்–ற–வா–
ளி– க ளை தப்– பி க்க விட

மாட்–ட�ோம் என்று எங்–க–
ளி–டம் உறுதி அளித்–துள்–
ளார். உடல்–கூறு ஆய்–வில்
சில விஷ–யங்–கள் மறைக்–
கப்–பட்–டுள்–ளது. நாங்–கள்
கேட்ட டாக்–டரை க�ொடுத்–
தி– ரு ந்– த ால் நியா– ய – ம ாக
இருந்–திரு
– க்–கும். சிபி–சிஐ
– டி
ப�ோலீசை முழு–மை–யாக
நம்–பிக் க�ொண்டு இருக்–கி–
ற�ோம். பள்ளி நிர்–வா–கம்
சிசி–டிவி விவ–ரங்–களை எங்–க–
ளி–டம் காட்–டவி
– ல்லை. இத–
னால் அவர்–கள் தரப்–பில்
தவறு இருப்–பத
– ாக நினைக்–
கி– ற�ோ ம். எங்– க ளுக்– கு ம்
அ வ ர் – க ள் த�ொ ட ர் ந் து
இடை– யூ – ற ாக உள்– ள – ன ர்.
ம–தி–யின் மர–ணத்–துக்கு
நீதி கிடைக்க முதல்– வ ர்
முழு முயற்சி செய்– வ ார்
என்று முழு–மை–யாக நம்–பு–
கி–ற�ோம். சிபி–சிஐ
– டி விசா–ர–
ணை விவ–ரங்–களை பெற்–
றோர் என்ற முறை– யி ல்
எங்– க ளுக்– கு ம் தெரி– வி க்க
வேண்–டும்” என்–றார்.

படப்பை அருகே

திருவான்மியூரில் உள்ள வங்கியில் பைக் மீது டாரஸ் லாரி ம�ோதல்; 2 பேர் பலி
கள்ள ந�ோட்டுகள் மாற்ற முயற்சி

றும் சுரங்க மின் நிலை–யங்–
கள் வழி–யாக வினா–டிக்கு
23,000 கன–அடி தண்–ணீரு
– ம்,
உப–ரி–நீர் ப�ோக்–கி–யான 16
க ண் ப ா ல ம் வ ழி – ய ா க
வினா–டிக்கு 37,000 கன–அடி
தண்–ணீ–ரும் திறக்–கப்–பட்டு
வரு–கி–றது. கிழக்கு மேற்கு
கால்– வ ாய் பாச– ன த்– திற்கு
400 கன–அடி வீதம் தண்–ணீர்
திறக்– க ப்– ப ட்டு வரு– கி – ற து.
அணை–யின் நீர்–மட்–டம் 120
அடி–யா–க–வும், நீர் இருப்பு

பெ–ரும்–பு–தூர், ஆக. 27தாம்–பர
– ம் அருகே மணி–மங்–
க–லம் காந்தி நகரை சேர்ந்–த–
வர்– க ள் ஆறு– மு – க ம் (45).
குமார் (42). கூலி த�ொழி–லா–
ளர்–கள். இரு–வ–ரும் இன்று
பைக்–கில் வேலைக்கு புறப்–
கின்–றன
– ர். வங்–கியி
– ல் உள்ள பட்–ட–னர். வண்–ட–லூர்கண்–கா–ணிப்பு கேம–ரா–வில் வாலா–ஜா–பாத் சாலை சால–
பதி– வ ான காட்– சி – க ளை மங்– க – ல ம் கூட்ரோட்டில்
வைத்து கள்ள ந�ோட்–டுக்– சென்–ற–ப�ோது, பின்–னால்
களை மாற்ற முயன்ற நபரை வந்த டாரஸ் லாரி ம�ோதி–
ப�ோலீ–சார் தேடி வரு–கின்–ற– யது. இதில் தூக்கி வீசப்–
னர்.
பட்ட இரு– வ – ரு ம் சம்– ப வ

மர்ம நபருக்கு வலைவீச்சு
தனது வங்கி கணக்கு எண்–
ணை–யும் க�ொடுத்–து–விட்டு
டெபா–சிட் செய்–து–வி–டுங்–
கள் என்று கூறி–விட்டு அந்த
நபர் அங்–கிரு
– ந்து வேக–மாக
சென்–று–விட்–டார்.
இதன்–பிற
– கு காவ–லாளி,
அந்த பணத்தை டெபா–சிட்
செய்ய முயன்–றப�ோ
–
து ஏடி–
எம் மெஷின் பணத்தை
ஏற்–க–வில்லை. இது–கு–றித்து
வங்கி மேலா–ளர் மனீ–ஷிட
– ம்
தெரி– வி த்– த – ப�ோ து அவர்
அந்த பணத்தை வாங்கி
பார்த்– த – ப�ோ து அனைத்–
தும் கள்ள ந�ோட்– டு – க ள்
என்– ப து தெரி– ய – வ ந்– த – து ம்
அதிர்ச்சி அடைந்– த ார்.
இ து – ப ற் றி தி ரு – வ ா ன் – மி –
யூர் காவல் நிலை–யத்–தில்
பு க ா ர் க�ொ டு த் – த – ன ர் .
ப�ோலீ–ச ார் வழக்–கு –ப–தி வு
செய்து விசா–ரணை நடத்–து–

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீர்வரத்து 70,000 கனஅடியாக அதிகரிப்பு

ரப்–படி அணைக்கு வரும்
நீரின் அளவு 70 ஆயி– ர ம்
கன–அடி
– ய
– ாக அதி–கரி
– த்–துள்–
ளது. இத–னால் அங்–குள்ள
மெயி–னரு
– வி, ஐவர்–பாணி,
ஐந்–தரு
– வி உள்–ளிட்ட அரு–விக
– –
ளில் தண்–ணீர் ஆர்ப்–பரி
– த்து
க�ொட்–டுகி
– ற
– து. இத–னால் பரி–
சல் இயக்க, அரு–வி–க–ளில்
குளிக்க விதிக்–கப்–பட்–டுள்ள
தடை த�ொடர்ந்து நீடிக்–கி–
றது. காவிரி கரை யோரங்–க–
ளில் உள்ள மக்–கள் பாது–

மகள் மரணத்துக்கு விரைவில் நீதி கிடைக்க க�ோரிக்கை

காவலாளியை நூதனமுறையில் ஏமாற்றி

காவிரியில் மீண்டும் வெள்ளப்பெருக்கு

மேட்–டூர், ஆக.27காவிரி நீர்ப்–பிடி
– ப்பு பகு–திக
– –
ளில் கன–மழை பெய்து வரு–
வ–தால், ஒகே–னக்–கல் காவி–ரி–
யில் நீர்–வர
– த்து வினா–டிக்கு
70 ஆயி–ரம் கன–அ–டி–யாக
அதி–கரி
– த்–துள்–ளது. மேட்–டூர்
அணைக்கு வினா–டிக்கு 60
ஆயி–ரம் கன–அடி தண்–ணீர்
வந்–துக்–க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது.
இந்த தண்–ணீர் அப்–படி
– யே
ஆற்–றில் திறந்து விடப்–பட்–
டுள்–ளது.
கர்–நா–டக மாநில காவிரி
நீர்ப்– பி – டி ப்பு பகு– தி – க – ளி ல்
மீண்– டு ம் மழை பெய்து
வரு– வ – த ன் கார– ண – ம ாக,
அ ங் – கு ள்ள க பி னி ம ற் –
றும் கிருஷ்– ண – ர ா–ஜ–சா–கர்
அணை–களுக்கு நீர்–வர
– த்து
அதி– க – ரி த்– து ள்– ள து. ஏற்– க –
னவே, அந்த அணை–கள்
நிரம்பி இருப்–பத
– ால் உப–ரி–
நீர் திறக்–கப்–பட்டு வரு–கிற
– து.
இதன் கார–ணம
– ா–கவு
– ம், இரு–
மா–நில எல்–லையி
– ல் மழை
பெய்து வரு–வத
– ா–லும் காவி–
ரி–யில் மீண்–டும் வெள்–ளப்
பெருக்கு ஏற்–பட்–டுள்–ளது.
தர்–ம–புரி மாவட்–டம் ஒகே–
னக்–கல் காவி–ரியி
– ல் நேற்று
காலை 50 ஆயி–ரம் கன–அ–
டி–யாக இருந்த நீர்–வ–ரத்து
மாலை 6மணி–ய–ள–வில் 57
ஆயி–ரம் கன–அடி
– ய
– ாக அதி–க–
ரித்–தது. இன்று காலை நில–வ–
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93.47 டிஎம்–சி–யா–க–வும் உள்–
ளது. அணைக்கு வரும் நீர்
முழு–மை–யாக காவி–ரி–யில்
திறந்து விடப்– ப ட்– டு ள்– ள –
தால், கரை– ய�ோ ர பகு–
தி–க–ளில் வசிக்–கும் மக்–கள்
பாது– க ாப்– ப ாக இருக்– கு ம்–
படி மேட்–டூர் நீர்–வள
– த்–துறை
உதவி செயற்–ப�ொ–றிய
– ா–ளர்
செல்– வ – ர ாஜ் எச்– ச – ரி க்கை
விடுத்– து ள்– ள ார். மேலும்
ஈர�ோடு, நாமக்–கல், கரூர்,
அரி– ய – லூ ர், திருச்சி, தஞ்–
சா– வூ ர், திரு– வ ா– ரூ ர், மயி–
லா– டு – து றை, நாகப்– ப ட்– டி –
னம், கட–லூர் உள்–ளிட்ட
காவிரி டெல்டா மாவட்ட
மக்–களுக்கு வெள்ள அபாய
எச்–ச–ரிக்கை விடுக்–கப்–பட்–
டுள்–ளது. அவர்–கள் அனை–
வ– ரு ம் பாது– க ாப்– பு – ட ன்
இருக்க வேண்–டும் என–வும்
அறி–வு–றுத்–தப்–பட்டு வரு–கி–
றது. த�ொடர்ந்து மேட்– டூ –
ரில் வெள்ள கட்–டுப்–பாட்டு
அறை–யில் நீர்–வ–ளத்–துறை
ப�ொறி–யா–ளர்–கள், பணி–யா–
ளர்–கள் கண்–கா–ணித்து வரு–
கின்–ற–னர். எந்–நே–ரத்–தி–லும்
அணைக்கு வரும் வெள்–ளம்
அதி–கரி
– த்–தால், மத–குக
– ளை
உ ய ர் த் தி வெ ள் – ள – நீ ரை
வெளி– யே ற்– று ம் பணி– யி ல்
இவர்–கள் ஈடு–ப–டு–வார்–கள்
என நீர்–வள
– த்–துறை அதி–கா–
ரி–கள் தெரி–வித்–துள்–ள–னர்.

இடத்– தி – லேயே பரி– த ா– ப –
மாக இறந்–த–னர். டிரை–வர்
லாரியை நிறுத்தி விட்டு
ஓடி விட்–டார். தக–வல
– றி
– ந்து
மணி–மங்–க–லம் ப�ோலீ–சார்
சம்–பவ இடத்–துக்கு வந்து,
இரு– வ – ரி ன் சட– ல ங்– க ளை
கைப்–பற்றி பிரேத பரி–ச�ோத
– –
னைக்–காக பெ–ரும்–புதூ
– ர்
அரசு மருத்–து–வ–ம–னைக்கு
அ னு ப் பி வை த் – த – ன ர் .
ப�ோலீ–சார் வழக்–குப்–ப–திவு
செய்து டிரை–வரை தேடி
வரு–கின்–ற–னர்.

அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர லிமிஹெட்

பதிவு அலுவலகம்: எண். 103, (பழைய எண். 42–45), லஸ் சர்ச் ர�ோடு, மயிலோப்பூர், சசனழனை–600 004.
email id : investors@amrutanjan.com | Website : www.amrutanjan.com | CIN:L24231TN1936PLC000017

அறிவிப்பு
கம்சபனியின உறுப்பினைர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு வரும் ஆகஸ்ட் 12, 2022 ரேதியிட்்ட அறிவிப்பில் கண்டுள்ள சோேோ�ண மற்றும்
சிறப்பு அலுவல்கழ்ள சசயல்படுதே அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த் கேர லிமிஹெட்டின (கம்சபனி) எண்பத்து ஐந்தாவது (85வது) வருெதாநதிர
ஹ்பதாதுக்கூட்ெம் (AGM) வியதாழக்கிழமை, ஹ்சபெம்்பர 22, 2022 அனறு கோசணோலி கோட்சி ('VC')/பிற ஆடிரயோ கோட்சி ('OAVM') மூலம்
நழ்டசபறும் எனறு இேன மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.
ரகோவிட் -19 சேோற்றுரநோழயக் கருததில் சகோண்டு, கோர்ப்பர�ட் விவகோ�ஙகள அழமச்சகம் (MCA) சவளியிட்்ட ரம 5, 2020, ஏப்�ல் 8,
2020 மற்றும் ஏப்�ல் 13, 2020 ரேதியிட்்ட சுற்றறிக்ழககள மற்றும் ரம 5, 2022 ரேதியிட்்ட சுற்றறிக்ழக எண்.02/2022 (கூட்்டோக 'MCA
சுற்றறிக்ழககள' எனை குறிப்பி்டப்படுகிறது) மற்றும் சசக்யூரிட்டீஸ் அனட் எக்ரசஞ்ச் ரபோர்டு ஆப் இந்தியோவின, ரம 12, 2020 மற்றும்
ஜனைவரி 13, 2021, ரம 13, 2022 ரேதியிட்்ட அேன சுற்றறிக்ழககள (கூட்்டோக 'சசபி சுற்றறிக்ழககள’ எனை குறிப்பி்டப்படுகிறது)
ஆகியழவ, சபோது இ்டததில் உறுப்பினைர்கள பஙரகற்கோமல் VC/OAVM மூலம் வரு்டோந்தி� சபோதுக்கூட்்டதழே ந்டதே அனுமதி
அளிததுள்ளது. எம்சிஏ மற்றும் சசபி வைஙகிய சுற்றறிக்ழககள மற்றும் கம்சபனிகள சட்்டம், 2013 (சட்்டம்) மற்றும் சசபி (பட்டியல்
கட்டுப்போடுகள மற்றும் சவளியீடு ரேழவகள) விதிமுழறகள, 2015 ('சசபி பட்டியல் விதிமுழறகள') ஆகியவற்றுக்கு இணஙக,
கம்சபனியின 85வது வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டம் VC/OAVM மூலம் ந்டதேப்படுகிறது. VC/OAVM மூலம் 85வது வரு்டோந்தி� சபோதுக்
கூட்்டததில் கலந்து சகோளவேற்கோனை விரிவோனை வழிமுழறகள வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டததின அறிவிப்பில் வைஙகப்பட்டுள்ளனை.
கம்சபனிகள (கணக்குகள) விதிகள 2014, விதி 11, சசபி பட்டியல் கட்டுப்போடுகள விதிகள 2015–ன விதி 36 மற்றும் ரம 12,
2020 மற்றும் ஜனைவரி 13, 2021 மற்றும் ரம 13, 2022 ரேதியிட்்ட சசக்யூரிட்டீஸ் அனட் எக்ரசஞ்ச் ரபோர்டு ஆப் இந்தியோ வைஙகி
உள்ள ே்ளர்வுக்கு இணஙக, 2021–22ம் ஆண்டிற்கோனை கம்சபனியின வரு்டோந்தி� அறிக்ழக மற்றும் 85வது வரு்டோந்தி� சபோதுக்கூட்்ட
அறிவிப்பு ஆகியழவ உறுப்பினைர்கள பதிரவடு/ரநஷனைல் சசக்யூரிட்டீஸ் ச்டபோசிட்்டரி லிமிச்டட் (NSDL)/சசனட்�ல் ச்டபோசிட்்டரி
சர்வீசஸ் லிமிச்டட்டில் (CDSL) சபயர் இ்டம் சபற்றுள்ள அழனைதது பஙகுேோ�ர்களுக்கும், கம்சபனி/ச்டபோசிட்்டரிகளி்டம் மினனைஞ்சல்
முகவரிழய பதிவு சசய்துள்ளவர்களுக்கும் மினனைணு முழறயில் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. ரமலும், எம்சிஏ மற்றும் சசபி வைஙகிய
உள்ள அனுமதியினபடி, மினனைணு முழறயில் ந்டதேப்படும் வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டததிற்கு பதிலி நியமனைததிற்கோனை உரிழம
ழகவி்டப்பட்டுள்ளது. அேனபடி, வருழக சீட்டு மற்றும் பதிலி படிவம் ஆகியழவ அறிவிப்பு்டன இழணக்கப்ப்டவில்ழல. இந்ே
வரு்டோந்தி� அறிக்ழக https://www.amrutanjan.com/pdf/AR2022.pdf எனற இழணய இழணப்பிலும் கிழ்டக்கிறது. ரமலும்
வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டததில் பரிவர்தேழனை சசய்யப்ப்ட ரவண்டிய அலுவல்கள சேோ்டர்போனை ஆவணஙகள கூட்்டத ரேதி வழ�
ஆய்வுக்கோக மினனைணு முழறயில் கிழ்டக்கப்சபறும்.
கம்சபனிகள சட்்டம் 2013 (‘சட்்டம்’) பிரிவு 108, திருதேப்பட்்ட கம்சபனிகள (ரமலோண்ழம மற்றும் நிர்வோகம்) விதிகள 2014, விதி 20
மற்றும் சசபி (பட்டியல் கட்டுப்போடுகள மற்றும் சவளியீடு ரேழவகள) விதிகள 2015, விதி 44னபடி, கட் ஆப் ரேதியோனை ஹ்சபெம்்பர
15, 2022 அனறு கோகிே வடிவில் அல்லது பததி�மில்லோே வழகயில் பஙகுகழ்ள ழவததுள்ள உறுப்பினைர்கள மினனைணு மூலம்
(“e-–voting”) வோக்களிக்கும் வசதிழய கம்சபனி அளிக்கிறது. உறுப்பினைர்கள பதிரவடு மற்றும் பஙகு மோற்று புதேகஙகள
ஹவள்ளிக்கிழமை, ஹ்சபெம்்பர 16, 2022 மு்ல் வியதாழக்கிழமை, ஹ்சபெம்்பர 22, 2022 (இரணடு நதாட்ேளும் க்சரத்து) வழ� மூ்டப்பட்டிருக்கும்.
வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டம் நழ்டசபறும் இ்டம் ேவி� ரவறு இ்டததிலிருந்து மததிய ச்டபோசிட்்டரி சர்வீசஸ் (இந்தியோ)
லிமிச்டட் (சிடிஎஸ்எல்) வைஙகும் மினனைணு வோக்குப்பதிவு முழறழயப் பயனபடுததி உறுப்பினைர்கள வோக்களிக்கலோம். அழனைதது
உறுப்பினைர்களுக்கும் இேன மூலம் சேரிவிப்பேோவது:–
i.
ஆகஸ்ட் 12, 2022 ரேதியிட்்ட அறிவிப்பில் குறிப்பி்டப்பட்டுள்ள அழனைதது சோேோ�ண மற்றும் சிறப்பு தீர்மோனைஙகழ்ள
சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிவின மூலமோக சசயல்படுதேலோம்.
ii.
85வது வரு்டோந்தி� சபோதுக்கூட்்ட அறிவிப்ழப மினனைஞ்சல் மூலம் அனுப்பிய ரேதி – ஆேஸ்ட் 26, 2022.
iii. சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிவு சேோ்டஙகும் நோள மற்றும் ரந�ம்: ஹ்சபெம்்பர 19, 2022 அன்று இநதிய கநரப்படி ேதாமை 9.00
ைணி.
iv. சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிவு முடிவுறும் நோள மற்றும் ரந�ம்: ஹ்சபெம்்பர 21, 2022 அன்று இநதிய கநரப்படி 17.00 ைணி.
v. 2021–-22ம் ஆண்டுக்கோனை இறுதி ஈவுதசேோழகழய சபறும் பஙகுேோ�ர்களின ேகுதி அ்ளவுரகோல்கழ்ளத தீர்மோனிப்பேற்கும்
மற்றும் வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டததில் கலந்து சகோள்ள /வோக்களிக்க கட்-ஆப் ரேதி: ஹ்சபெம்்பர 15, 2022
vi. வரு்டோந்தி� சபோதுக்கூட்்ட அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு பஙகுகழ்ள சபற்று கம்சபனியின உறுப்பினைர் ஆனைவர்
மற்றும் கட் ஆப் ரேதியோனை சசப்்டம்பர் 15, 2022 அனறு பஙகுகழ்ள ழவததுள்ளவர்கள evoting@cdslindia.com or
investor@cameoindia.comக்கு ரகோரிக்ழக அனுப்பி லோகின ஐடி மற்றும் போஸ்ரவர்ழ்ட சபற்றுக் சகோள்ளலோம். எனினும்
சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிவிற்கோக உறுப்பினைர் ஏற்கனைரவ CDSL/NSDL–ல் பதிவு சசய்திருந்ேோல், அவர் ேற்ரபோழேய
உபரயோக ஐடி மற்றும் போஸ்ரவர்ழ்ட பயனபடுததி வோக்களிக்கலோம்.
vii. ஹ்சபெம்்பர 21, 2022 அன்று இநதிய கநரப்படி 17.00 ைணிக்கு பினனைர் சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிழவ சிடிஎஸ்எல்
சசயலிைக்க சசய்துவிடும். ஒரு தீர்மோனைததின மீது உறுப்பினைர் வோக்களிதது விட்்டோல் பினனைர் அேழனை மோற்ற அனுமதிக்கப்ப்ட
மோட்்டோர். இருப்பினும், VC / OAVM மூலம் வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டததில் பஙரகற்கும் உறுப்பினைர் தீர்மோனைஙகள மீது
சேோழலதூ� மினனைணு வோக்களிப்பு மூலம் வோக்களிக்கோே நிழலயில், வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டம் நழ்டசபறும்ரபோது
மினனைணு முழறயில் வோக்களிக்க ேகுதியோனைவர் ஆவோர்.
viii. சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிவின மூலம் வோக்கிழனை பதிவு சசய்ே உறுப்பினைர் VC / OAVM மூலம் வரு்டோந்தி�
சபோதுக்கூட்்டததில் பஙரகற்கலோம்/கலந்து சகோள்ளலோம் ஆனைோல் மீண்டும் வோக்களிக்க அனுமதிக்கப்ப்டமோட்்டோர்.
ix. கட் ஆப் ரேதியனறு ச்டபோசிட்்டரிக்ளோல் ப�ோமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரிழமயோ்ளர்கள பதிரவடு அல்லது உறுப்பினைர்
பதிரவட்டில் பதிவோகி உள்ள சபயர்களில் உள்ள உறுப்பினைர்களுக்கு சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிவு மூலமோக
வோக்களிக்கும் உரிழம உள்ளது. சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிவுக்கோனை விரிவோனை நழ்டமுழறகள/அறிவுறுதேல்கள
வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்ட அறிவிப்பில் வைஙகப்பட்டுள்ளனை
x. கூட்்டததில், ேஙகள கருததுக்கழ்ள சவளிப்படுதே/ ரகளவிகழ்ளக் ரகட்க விரும்பும் பஙகுேோ�ர்கள ேஙகழ்ள ஒரு
ரபச்சோ்ள�ோக பதிவு சசய்யலோம். இேற்கோனை ரகோரிக்ழக shares@amrutanjan.com எனற மினனைஞ்சல் முகவரிக்கு ஹ்சபெம்்பர
19, 2022 (ேதாமை 10.30 ைணி) அன்று அல்ைது அ்ற்கு முன்்ன்தாே அனுப்பப்ப்ட ரவண்டும். ேஙகழ்ள ஒரு ரபச்சோ்ள�ோக பதிவு
சசய்ே பஙகுேோ�ர்கள மட்டுரம ேஙகள கருததுக்கழ்ள சேரிவிக்க அல்லது வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டததில் ரகளவிகள
ரகட்க அனுமதிக்கப்படுவோர்கள. மினனைணு முழறயில் வரு்டோந்தி� சபோதுக் கூட்்டதழே ந்டததுவேற்கோனை ரந�தழேப்
சபோறுதது ரகளவிகளின எண்ணிக்ழகழயயும் ரபச்சோ்ளர்களின எண்ணிக்ழகழயயும் கட்டுப்படுததும் உரிழமழய கம்சபனி
சகோண்டுள்ளது.
xi. வரு்டோந்தி� சபோதுக்கூட்்ட அறிவிப்பு கம்சபனி மற்றும் முகவரின இழணய ே்ளஙக்ளோனை www.amrutanjan.com and
www.cdslindia.com சவளியி்டப்பட்டுள்ளது.
xii. ஏேோவது சந்ரேகம் இருப்பின, அது குறிதது உறுப்பினைர்களுக்கோனை அடிக்கடி ரகட்கப்படும் ரகளவிகள பிரிவு மற்றும்
www.evotingindia.comல் பதிவிறக்க பிரிவின கீழுள்ள உறுப்பினைர்களுக்கோனை சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிவு உபரயோக
ழகரயட்ழ்ட போர்ழவயி்டலோம் அல்லது helpdesk.evoting@cdslindia.comக்கு மினனைஞ்சலில் அனுப்பலோம்.
xiii. சேோழலதூ� மினனைணு வோக்குப்பதிவு சேோ்டர்போனை குழறகளுக்கு அணுக ரவண்டிய நபர்:– திரு. ரதாகேஷ் ்ல்வி, கைைதாளர,
ஹ்சன்ட்ரல் ஹெதாசிட்ெரி ்சரவீ்சஸ் (இநதியதா) லிமிஹெட் (சிடிஎஸ்எல்), ஏ விங், 25வது ்ளம், ைரதாத்்தான் பியூச்சரஸ், ை்பத்ைதால் மில்
வளதாேம், என் எம் க�தாஷி ைதாரக், கைதாயர ்பகரல் (கிழக்கு), மும்ம்ப - 400013, ஹ்தாமைக்பசி: 1800225533, மின்்னஞ்சல்: helpdesk.
evoting@cdslindia.com
xiv. கட் ஆப் ரேதியோனை சசப்்டம்பர் 15, 2022 அனறு கம்சபனியின சசலுதேப்பட்்ட பஙகு மூலேனைததில் உள்ளவர்கள பஙகு விகிே
அடிப்பழ்டயில் உறுப்பினைர்களின வோக்குரிழம இருக்கும்.
இயக்குனைர்கள குழுவின ஆழணப்படி
அமிர்தாஞ்சன் ஹெல்த்கேர லிமிஹெட்டிற்ேதாே
இெம் : ஹ்சன்ம்ன
M. ஸ்ரீனிவதா்சன்
க்தி : ஆேஸ்ட் 26, 2022
ேம்ஹ்பனி ஹ்சயைதாளர & ஒபபு்ல் அதிேதாரி

